
Deel IV. Didactisch materiaal 
 
1. Slides 
 
 

1.1. Algemene tips bij het gebruik van slides 
 Plaats de projector iets lager dan de tafel, zodat de projectiekop de 

zichtbaarheid voor de cursisten niet hindert. Hierdoor heeft uzelf ook een 
beter zicht op de slides. 

 U stelt het beeld scherp door de projectiekop hoger of lager te draaien. 
 Om het beeld te vergroten of te verkleinen moet u de afstand tussen het 

scherm en de projector vergroten of verkleinen. 
 Wanneer u de slide projecteert, wacht dan enkele ogenblikken zodat de 

deelnemers eerst de tekst kunnen lezen, begin dan met de toelichting. 
 Lees de transparanten niet voor, geef enkel de bijbehorende uitleg. 
 Wijs de trefwoorden niet aan met uw hand, maar gebruik een potlood of 

aanwijsstokje. Zo vermijdt u grote schaduwen op het beeld. 
 Als u een transparant bespreekt, kijk dan niet naar het scherm, maar naar de 

groep. 
 Als u over een ander onderwerp begint, zet dan de projector af. 
 
 

1.2. Inhoud van de slides 
Hiervoor verwijzen we naar de notitiepagina weergave van de slides. 
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Videohandleidingen 
 
 

2.1. People‟s Century  „De lopende band‟ 
Een deel uit de BBC-reeks „People‟s Century. 
Duur : 30‟ 
Jaar : 1996 
 

1.2.1. Inhoud 

 
Aan de hand van archiefbeelden en getuigenissen uit Amerika, Engeland, 
Frankrijk en Italië wordt in deze video het ontstaan van het fordistisch - 
tayloristisch georganiseerd bedrijf geschetst tussen 1900 en 1945. Hoe werd 
er in deze fabrieken gewerkt? Waarom wilde men op deze manier werken? 
Hoe groeide de consumptiemaatschappij? Hoe probeerden de vakbonden dit 
systeem te vermenselijken?  
 

De weg naar massaproductie en massaconsumptie 

 
 
 
 
 
Deze verzen horen bij beroemde scènes uit Metropolis, de film van Fritz Lang. 
Zij illustreren prachtig het geloof in de „vooruitgang‟, de wetenschap en de 
techniek die werden toegepast in de bedrijven. 
Verderop in de film zal iemand die bij Ford gewerkt heeft zeggen : “...Ik vond 
het prachtig, enorm, ik was er trots op dat ik deel uitmaakte van deze enorme 
machinerie. Ford was voor mij als een God. Hij moest wel oppermachtig zijn 
om dit allemaal te besturen...”. 
 
In het begin van de 20ste eeuw hadden de arbeiders die machines 
produceerden het hoogste aanzien. Ketelmakers, metaalklinkers, 
metaalgieters waren de best betaalde arbeiders. 
Met de opkomst van de elektriciteit en het gebruik van aardolie, veranderde 
het werk. In de motorfietsenfabriek van Rover werden de motorblokken met 
de nodige precisie gebouwd. Deze vaklui waren lid van een beroepsvereniging 
en werkten in hun eigen tempo.  
Ook de arbeiders van de Vulcan Motor Company waren trots op hun product. 
Met de grootste precisie werden de auto‟s handmatig geassembleerd. Het 
spreekt vanzelf dat enkel de hoogste klassen zich zulk een wagen konden 
veroorloven. 
In 1908 besloot Henry Ford de eenvoudigste wagen van Amerika te bouwen 
„De huifkar van de 20ste eeuw‟. Om die wagen zo goedkoop mogelijk te 

De arbeid wordt geëerd 
want arbeid regeert 
al dat we prijzen op aard. 
Voor spierkracht is „t licht 
na de nacht die de toekomst baart. 
Naast „t machtige zwaard en de pen 
verlicht zij „t lot van de mens 

Zie de triomf der arbeid 
Gladde, glanzende machines, het lied 
der overwinning. 
Hier zwoegt de mens niet, maar heerst 
de stalen geest. 
De vreugdezang van de beweging, 
extatisch rollende wielen, de donder 
van onvermoeibare pistons. 
Het is het lied van de dynamo. 
Het lied der arbeid ter ere van 
wetenschap en techniek 
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maken moesten de arbeiders op een andere manier gaan werken. Ford 
inspireerde zich daarvoor op de ideeën van Taylor. Het werk werd opgesplitst 
in zeer eenvoudige taken waardoor men ook geen beroep meer moest doen 
op geschoolde arbeiders. Het werk was zo eenvoudig dat het snel was 
aangeleerd. Een wiel werd niet gemaakt door een wielbouwer, maar 
opgesplitst in 100 deeltaken. Toch rolden er nog maar 200 auto‟s per dag uit 
de fabriek. 
Daarom bedacht Ford het systeem van de lopende band. Niet de arbeiders 
lopen met onderdelen naar de wagen, maar de wagen komt naar de arbeiders 
toe. De lopende band was geboren. Maar na een paar weken konden heel wat 
werknemers het tempo niet aan. Om hen toch te houden verhoogde Ford 
drastisch het loon : 5$ per dag. 
Nu stonden de mensen in rijen voor de poort om bij Ford te mogen werken. 
Ford bouwde de grootste fabriek. De River Rouge fabriek telde 80.000 
werknemers. Aan de ene kant kwamen kolen, ijzer, zand en rubber de fabriek 
binnen, aan de andere kant rolden 2.500 Ford T‟s van de band. 
Het aantal inwoners in Detroit verviervoudigde die jaren. 
Arbeiders die bij Ford wilden werken bleven toestromen. Maar het was 
duidelijk dat het bedrijf besliste over de arbeidsvoorwaarden. Het 
werknemersbestand bestond voor 70% uit immigranten. De werkgever 
speelde de verschillende groepen tegen elkaar uit. Tegen een zwarte werd 
gezegd „Als jij niet zoveel produceert, weten we wel een paar bleekscheten 
die...‟. 
Ford legde een strenge discipline op en duldde geen vakbonden. Via eigen 
bedrijfsspaarplannen werden werknemers aangemoedigd om hun eigen Ford 
T te kopen. 
In 1924 rolde de tien miljoenste Ford T van de band. 
 
In de jaren ‟20 ontstond voor veel Amerikanen al de consumptiemaatschappij. 
In die tijd had één op vijf Amerikanen een wagen, in Groot Brittanië haalde 
men dit cijfer pas 40 jaar later. 
Allerlei andere fabrieken kopieerden het productiesysteem van Ford. Meubels, 
confectiekleding, elektrische apparaten werden allemaal volgens de principes 
van Ford gemaakt. 
Ook in Europa volgde men met belangstelling de Amerikaanse ontwikkelingen. 
Fiat in Italië was de eerste constructeur die bij Ford te rade ging. 
 
Maar in de Morrisfabrieken in Engeland werd nog niet aan de lopende band 
bewerkt. Men had er ook geen vast loon, maar een stukloon. 
In de fabrieken van Pressed Steel stonden enorme machines die ontzettend 
veel lawaai maakten en waar men het ook niet zo nauw nam met de 
arbeidsomstandigheden. 
Allerlei andere producten werden massaal geproduceerd : stofzuigers, 
grammofonen, koekjes, enz. 
Huntling en Palmers hadden een koekjesfabriek waar aan de ene kant meel, 
boter en suiker inging en aan de andere kant duizenden koekjes buiten 
kwamen. 
Vakbonden waren niet toegelaten. Het personeelsbestand fluctueerde volgens 
de vraag van de markt. Verminderde de vraag dan werd er niet op zaterdag 
gewerkt, soms zelfs niet op maandag. Maar voor die dagen was er geen 
vervangingsinkomen. 
In die tijd verdienden de Amerikanen vijf maal meer dan de Britten.  
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Volgens de auto-industrie was de lopende band en de massaproductie de 
drijvende kracht achter de economische groei en welvaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A brave new world ? 
Langzaam maar zeker komt er steeds meer kritiek op de fordistische-
tayloristische fabriek. In de filmsatire Une nouvelle liberté worden 
grammofoons gemaakt aan de lopende band door arbeiders in een 
gevangenisplunje en bewaakt door militaristische chefs. 
De marxistische kunstenaar Diègo Ribèra maakte een muurschildering over de 
River Rougefabriek. Norse, gespierde arbeiders tussen razende machines. Als 
die arbeiders van de muur zouden komen, zouden ze wel eens gevaarlijk 
kunnen zijn. Veel industriëlen vonden dan ook dat de muurschildering moest 
verdwijnen wegens te propagandistisch. 
 
In de jaren ‟30 komt er steeds meer kritiek op het helse ritme in de fabrieken. 
Zijn werknemers een onderdeel van de machine, robots die je aan en uit zet? 
Bepaalt de machine het tempo?  
Bij Pressed Steel, waar veel ex-mijnwerkers werken breekt een staking uit die 
leidt tot een erkenning van de vakbonden. 
Wanneer bij Renault in Frankrijk het tempo verhoogt wordt naar 110 breekt 
een staking uit. De directie wordt verjaagd en de fabriek bezet. Andere 
bedrijven volgen hun voorbeeld. Na enkele weken capituleren de werkgevers. 
De werknemers krijgen een hoger loon, de 40-uren week en een jaarlijkse 
vakantie. 
De vakbonden en werknemers staan samen sterk en hebben voldoende macht 
om de band stil te leggen. 
In de fascistische landen zijn er geen vakbonden. Daar bepaalt de werkgever 
het loon en het werktempo. De auto-industrie moet het prestige van de staat 
en het fascisme hoog houden. De staat zorgt voor allerlei voorzieningen 
(vakantiecentra, gezondheidszorg) die de toenemende controle en discipline 
moeten verhullen. 
 
Ook in het communistische Rusland worden de theorieën van Ford en Taylor 
ernstig bestudeerd. Om de streefdoelen van de planeconomie te halen worden 
ingenieurs van Ford gevraagd om de productie van tractoren en vrachtwagens 
te organiseren. 
 
Tijdens de grote depressie zijn er in Amerika 14.000.000 werklozen. De band 
in de bedrijven gaat steeds sneller lopen, de werktijd wordt ingekort en het 
uurloon daalt. Het loon compenseert niet langer de slechte 
werkomstandigheden. 

En omdat we „n auto leveren in Surrey,  
hoeven katoenarbeiders in Rochdale niet te wanhopen. 
En dankzij die tractor voor de boer in Kent, 
is er werk in Durham en geld om te besteden. 
Vrouwen kopen jurken, kinderen hebben eten, 
moeders redden zich en geliefden trouwen. 
Verwachtingen en dromen worden weer vervuld. 
Levens krijgen zin door de fabricage van uw Ford. 
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In 1932 dreigt Ford de River Rougefabriek te sluiten. De vakbonden 
organiseren een Hongermars op Ford. Maar men krijgt geen jobs, wel kogels 
en bloed. De martelaren van Miller Road geven duidelijk aan dat er 
mistoestanden zijn in de auto-industrie. 
Enige tijd later erkennen General Motors en Chrysler de vakbonden. 
Ford houdt echter het been stijf. In 1939 wordt een nieuwe wagen met de 
modernste marketingtechnieken aan de wereld voorgesteld. Ford heeft wel 
een nieuwe wagen maar zijn personeelsbeleid lijkt nog op een oude Ford T. 
Wanneer in 1941 een opzichter een arbeider hardhandig aanpakt, breekt er 
een staking uit. 
Na een harde strijd sluit Ford met de vakbonden een akkoord. Alle 
werknemers bij Ford moeten lid zijn van de vakbond, arbeidsvoorwaarden en 
omstandigheden kunnen enkel nog wijzigen na overleg met de vakbonden. 
Dit contract zal model staan voor de hele industrie in Amerika. 
 
Door de tweede wereldoorlog ontstaat er een nijpend tekort aan 
werkkrachten. Toch moet de (oorlogs)industrie enorme massa‟s produceren. 
Werknemers gaan akkoord met hogere tempo‟s, maar wel onder strikte 
voorwaarden. 
 
In 1945 heeft de Amerikaanse werknemer, die als eerste geconfronteerd werd 
met de lopende band, ermee leren leven. 
In Europa is men het er nog niet over eens hoe de opbrengsten van de 
consumptiemaatschappij moeten worden verdeeld. 
 
 

1.1.2 Verwerkingsvragen. 

 
 Wat zijn typische kenmerken van een bedrijf dat werkt volgens de 

principes van Taylor en Ford? 
 Waarom wilde bedrijven het werk op die manier organiseren? 
 Welke rol spelen de vakbonden in dit verhaal? 
 
 

2.2. Human Resource Management 
Een Teleac video van de cursus Human Resource Management 
Deel 1 : Organisatiedoelen 
Deel 2 : Flexibiliteit 
Deel 3 : Prestatiesturing 
Deel 4 : Inzetbaarheid 
Deel 5 : Kwaliteit 
Deel 6 : Coaching 
 
Elk deel duurt ongeveer 30‟. 
 

2.2.1. Inhoud 

 
In deze video worden aan de hand van concrete voorbeelden uit bedrijven 
enkele antwoorden geschetst die het management (en meer bepaald het 
Human Resource Management) formuleert op de veranderingen waarmee de 
bedrijven worden geconfronteerd. 
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Wat in de onderstaande tekst schuin geschreven is, is commentaar van 
consultants en professoren. 
 

Deel 1. Organisatiedoelen 
Wat is Human Resource Management (HRM)? 
HRM betekent volgens een consultant in de video het goed omgaan met 
mensen. Het sturen van het spanningsveld tussen lastige mensen en lastige 
bedrijven. 
 
Philips Stadskanaal 
Philips Stadskanaal heeft eind jaren 80 een grondige reorganisatie ondergaan. 
Geen blind snoeien in de kosten maar investeren in de organisatie en de 
mensen. Wat niet vanzelfsprekend is voor een verlieslatend bedrijf. Wat de 
mensen betreft werden ze niet twee dagen in de natuur gedropt om daar wat 
peptalk te krijgen, maar werd een langdurig opleidingsbeleid uitgestippeld. 
Mensen krijgen regelvrijheid én verantwoordelijkheid. 
In de video schetsen enkele werknemers het verschil met vroeger : 
 er wordt nu met de anderen overlegd over hoe de producten worden 

gemaakt 
 men werkt in teams, die zelf de roulatie over de verschillende werkposten 

regelen 
 de teams doen zelf voorstellen wat betreft de kwaliteitszorg, de planning 

en het voortdurend verbeteren 
Bij Philips Stadskanaal wil men geen tevreden mensen, maar betrokken 
mensen. 
 
Op de vraag of iedereen „om‟ is, wordt vrij aarzelend geantwoord. Wie niet 
„om‟ gaat, verlaat het bedrijf. 
Men is ervan overtuigd dat de economische verbetering van het bedrijf voor 
een groot stuk het gevolg is van de doorgevoerde veranderingen. 
 
Tot de jaren ‟60 kenmerkte de geïndustrialiseerde wereld zich door een sterk 
collectief gestandaardiseerd gedrag. Men maakte massaproducten via 
massaproductie. Er waren veel collectieve regels en afspraken wat betreft de 
arbeidsvoorwaarden. 
Nu is er veel meer beweging, alles verandert veel sneller en veranderingen 
zijn moeilijker voorspelbaar. Men streeft naar meer flexibiliteit en men pakt 
problemen individueler aan. Hierbij past het HRM. Het is een personeelsbeleid 
dat past bij snel veranderende organisaties. 
 
De Kuip, stadion in Amsterdam en het Maasgebouw 
De Kuip in Amsterdam werd een splinternieuw stadion, waartoe nu ook het 
Maasgebouw behoort (restaurant, café, congresruimten, 
tentoonstellingsruimte, museum, e.d.) 
Bij de opening van het nieuwe stadion werkten er 20 mensen. Nu werken er 
70 werknemers, vooral in de Horeca. 
Men heeft een platte organisatie op poten gezet. Eén algemeen directeur die 
drie lijnmanagers onder zich heeft. Deze lijnmanager staan in voor het 
personeelsbeleid binnen zijn eigen afdeling. Alle technische elementen van het 
personeelsbeleid zijn uitbesteed. De lijnmanagers hebben instrumenten 
gekregen om aanwervingen te doen en functioneringsgesprekken te houden. 
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Door veel met elkaar te communiceren verloopt het leerproces vrij vlot. In de 
Kuip heeft men geen aparte personeelsdienst. 
 
HRM betekent ook dat mensen aan zichzelf moeten werken. Het SNIFO-
denken moet ophouden. SNIFO staat voor : Staat Niet In mijn 
Functieomschrijving. Men moet meer gaan denken in taken en projecten. Men 
moet zich flexibeler opstellen. 
 
ATAG verwarming 
50% van de huidige omzet van ATAG is tijdens de laatste drie jaar ontwikkeld. 
Men moet dus de veranderende markt goed opvolgen en snel in de productie 
kunnen vertalen. Dit betekent dat de informatie naar de werknemers zeer vlot 
moet verlopen, dat men moet werken met goed opgeleide mensen en dat 
men de werknemers inspraak, regelmogelijkheden geeft om zelf het 
productieproces te sturen. 
De werknemers vinden dat ze nu meer betrokken zijn bij het proces en meer 
zelf doen (bv. ingrijpen bij storingen). 
De groepen zijn verantwoordelijk voor : 

 efficiëntie 
 kwaliteit 
 voorraadbeheer van de onderdelen 
 aanwerven van nieuwe werknemers in de groep 

 
Werknemers vertellen dat ze meer verantwoordelijkheid hebben en meer 
inzicht in hun werk. Toch betekent het ook wel een hoop extra werk. Maar je 
bent meer geïnteresseerd in je werk, je wil gewoon meer weten. 
 
De coach van een groep zorgt voor een stuk voor de planning, de informatie 
naar de groep toe en de begeleiding van groepen die vastlopen. Een coach is 
niet meer bezig met het proces zelf, dat doen nu de werknemers. Je kijkt als 
coach eigenlijk van de zijlijn toe. 
Wie vroeger voorman (ploegbaas) was heeft de hele verandering toch wat 
achterdochtig bekeken. Soms denk je in het begin „waar zijn we mee 
begonnen‟. Dat je je werk nu met anderen moet delen is eigenlijk het 
moeilijkste veranderingsproces. 
 
 
Binnen het Human Resource Management moeten lijnverantwoordelijken de 
kunst verstaan om dingen los te laten. Dit geldt eigenlijk voor heel de 
hiërarchie. In heel wat bedrijven zal de personeelsdienst enkel nog het 
technische/administratieve aspect vervullen. Het lijnmanagement zal de taak 
van coach op zich nemen. 
Belangrijk daarbij is dat de doelstellingen van een bedrijf duidelijk moeten 
zijn. De bedrijfsleiding moet helder maken waar de organisatie naar toe gaat.  
 
 

Deel 2. Flexibiliteit 
Veertig jaar geleden bepaalde het aanbod de vraag. Nu is het net andersom : 
de vraag bepaalt het aanbod. 
Deze flexibiliteit wordt enerzijds vertaald in een flexibele bedrijfstijd om 
pieken en dalen in de vraag op te vangen, anderzijds in een bredere en 
flexibele inzetbaarheid van de medewerkers. 
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Afdeling Burgerzaken van de gemeente Amsterdam 
Men is op deze afdeling korter gaan werken (36u per week) maar 
tegelijkertijd werd door de gemeente beslist dat de dienstverlening moet 
verbeteren en dat de loketten meer uren moeten open zijn. 
Rekening houdend met de thuissituatie en het wantrouwen van de 
werknemers tegenover het invoeren van roosters werden verschillende pilots 
opgestart. In zo‟n pilot zoeken werknemers zelf voor een oplossing van het 
probleem. Zij werken dus zelf een werkrooster uit. 
Deze inspraak moeten werknemers leren. Zij moeten toch over een vrij hoge 
drempel heen, maar merken tijdens het proces toch wel dat het hun wel 
aanbelangt. 
 
Wie inspraak geeft aan de medewerkers moet duidelijk aangeven wat het 
bedrijf nodig heeft . De regels van het spel moeten voor iedereen duidelijk 
zijn. 
 
Bloemenveiling Holland 
Een bloemenveiling heeft heel wat piekmomenten (goed weer, moederdag, 
e.d.) 
Dit betekent voor de werknemers : vroeger beginnen en langer werken. 
Er werken zo‟n 300 werknemers die verdeeld zijn in teams van 12 tot 20 
personen. Zij verdelen zelf het werk onder elkaar en nemen samen hun 
pauzes. 
Problemen worden opgelost door ze uit te praten onder begeleiding van een 
coach. Deze heeft vooral een sociale functie. 
Werknemers worden ingezet waar ze nodig zijn. Men werkt dus ook met 
inleenkrachten uit andere teams wanneer het erg druk is. 
De aangesproken werknemers klagen niet over deze manier van werken. Je 
weet pas s‟morgens als je binnenkomt hoe lang je zal moeten werken. Maar 
daar ben je wel op voorzien. Als je werkt van 6 tot 2 dan heb je toch nog veel 
vrije tijd om andere dingen te doen. 
 
Scania  
Scania heeft een samenwerkingsverband gesloten met uitzendbureau 
Randstad, in overleg met de ondernemingsraad. 
De intake van nieuwe werknemers gaat altijd via Randstad. Zij staan in voor 
de selectie, de begeleiding en outplacement als de werknemers niet meer 
nodig zijn. Scania staat in voor de opleiding van de werknemers. 
In overleg hebben beide bedrijven een functie-omschrijving en functie-analyse 
gemaakt. 
Eigenlijk heeft Scania de werving van personeel volledig uitbesteed, zij doen 
nog enkel de regie. 
Hoe garandeert Scania de betrokkenheid van de werknemers?  
 Door aan hen dezelfde arbeidsvoorwaarden toe te kennen als de vaste 

werknemers. Een arbeider zegt : “..;hier krijgen wij met eindejaar hetzelfde 
kado als de vaste werknemers van Scania, in andere bedrijven wordt een 
onderscheid gemaakt...”. 

 Alle nieuwe werknemers krijgen een uitvoerige introductie in het bedrijf. 
Twee dagen over de bedrijfscultuur, de waarden en normen van Scania, de 
organisatie van het bedrijf. Een dag krijgt men een uitvoerige instructie van 
de taken die men zal moeten uitvoeren. 
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 De nieuwe werknemers worden vrij vlot door de andere werknemers 
ingeschakeld in een groep. 

 
Hoe ver kan je gaan in flexibiliteit? 
Er zijn steeds meer bedrijven waar een kern van vaste werknemers werkt, 
waar zeer veel uitzendkrachten in allerlei statuten rond zweven. 
Vooral de contracten waarbij mensen inzetbaar zijn van 0 tot 40 uur (de 
beruchte minimum-maximum contracten) worden vooral toegepast voor de 
laagste loongroepen. Deze mensen vallen meestal ook uit de boot als het op 
opleiding aan komt. 
 
 

Deel 3. Prestatiesturing 
Onder invloed van HRM is er heel wat verandert in de rol van de 
leidinggevenden in bedrijven. Men gaat van directief leiding geven naar 
ondersteunend leiding geven. 
 
Armstrong 
Bij Armstrong worden de functioneringsgesprekken gehouden door de 
ploegbazen. 
Ter voorbereiding is er een functioneringstraining geweest voor zowel de 
werknemers als de ploegbazen. In een theoretische cursus werd uitgelegd wat 
het doel is, wat hen te wachten staat en werd gewerkt aan het wederzijds 
vertrouwen. 
De ploegbazen kregen nog een praktische opleiding waarin ze leerden 
functioneringsgesprekken te houden. 
 
Elke werknemer krijgt een formulier om zich voor te bereiden op een 
functioneringsgesprek. Deel I gaat over de werkhouding, deel II gaat over de 
werkomstandigheden en arbeidsinhoud en deel III gaat over mogelijke 
promoties. Dit alles moet na het gesprek uitmonden in een actieplan dat 
afgesproken wordt tussen de werknemer en de ploegbaas. 
Omdat het functioneringsgesprek geen verrassingen mag opleveren zijn er 
verschillende evaluaties tijdens het jaar. 
De ploegbaas is geen superoperator, maar een begeleider van een team. Bij 
Armstrong is het personeelswerk terug naar de lijn verschoven. 
 
Een functioneringsgesprek moet een tweerichtingenverkeer zijn. 

 er moet een juiste sfeer van openheid geschapen worden waar 
ruimte is voor ideeën van beide partijen 

 er moet ook ruimte zijn om kritiek te kunnen leveren op het 
management 

 dit betekent dat ook de leidinggevende op een niet-directieve 
manier moet leiding geven. Maar managers zijn ook maar mensen, 
en je kan een aap wel truukjes leren maar die wordt daardoor nog 
geen mens. 

 het systeem moet zo ontworpen worden dat beide partijen aan bod 
kunnen komen 

AMRO 
In het Iréne-project  „Unplug your mind‟ van de Amrobank verschuift de 
administratieve functie duidelijk naar een commerciële functie. 
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Volgens werknemers was het wel even wennen, maar het werkt wel 
motiverend. 
Men heeft er een bonussysteem op poten gezet voor het gehele team. Per 
kwartaal worden een aantal doelstellingen geformuleerd. Worden die 
gedurende 13 weken overschreden dan krijgt het team een bonusbedrag dat 
over alle teamleden wordt verdeeld. 
Omdat het team zich doelen stelt, krijgt het team een bonus. Hierdoor 
ontstaat er wel een zekere concurrentie met andere kantoren. 
Kan hetzelfde resultaat niet bekomen worden zonder bonus? Zowel de leiding 
als de werknemers beklemtonen dat de bonus slechts een onderdeel is van 
het hele project. Een beetje competitie kan volgens hen geen kwaad. Wel 
voelt men niet zoveel voor een individuele bonus omdat je dan al snel in het 
ellebogenwerk zit. 
Hoe lang kan een bedrijf dit volhouden? Volgens de leiding is geld niet het 
enige dat telt. Een goede feedback naar de teams en de teamleden blijft hoe 
dan ook zeer belangrijk. 
 
Supermarkt Lekker en Laag 
In deze supermarkt geven klanten uit een klantenpanel groene bonuskaarten 
aan de kassiersters en winkelbedienden. Doel : het personeel moet de klanten 
helpen zoals ze zelf geholpen willen worden. 
Van hun chef kunnen ze een gele bonuskaart krijgen, ze kunnen zelf ook een 
gele kaart aan hun chef geven. 
In het begin vond men dit systeem wel eng. Toch is het leuk als je af en toe 
een schouderklopje krijgt, ook van de klant. Maar bestaat het gevaar niet dat 
werknemers gaan slijmen om een kaart te bemachtigen. 
De vraag blijft natuurlijk of de klanten moeten oordelen over het 
winkelpersoneel. Ze beschikken toch over te weinig informatie om iemand te 
beoordelen. 
 
 

Deel 4. Inzetbaarheid 
Het aantal mensen dat hun 25-jarig jubileum viert in een bedrijf zal steeds 
kleiner worden. HRM moet ervoor zorgen dat mensen inzetbaar zijn. Functies 
veranderen, dus moeten werknemers mee veranderen. Hun employability 
moet behouden blijven. 
 
Verzekeringsmaatschappij 
In een verzekeringsmaatschappij werden vroeger de functies opgesplitst 
volgens het product. Nu beheert een werknemer een bepaalde portefeuille.  
Er werden met het personeel kennisborgingsgesprekken gevoerd. Welke 
kennis en vaardigheden heeft men in huis. Via functioneringsgesprekken 
werden de lacunes aangeduid. De werknemers werden gestimuleerd om 
buiten hun werkuren bij te leren. 
In een bedrijf is er altijd te weinig tijd voor opleiding, maar men wil wel dat 
de mensen meerdere taken aankunnen. Het takenpakket wordt dan ook 
steeds zwaarder. 
Toch kan je niet eindeloos verbreden met de mensen die je in huis hebt. Er is 
wel een evolutie naar steeds hogere kwalificatievereisten ten opzichte van 
sollicitanten. (men werft mensen aan met hogere diploma‟s). 
Wat met mensen die niet beter kunnen? Wil iedereen wel mee? 
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De ideale werknemer : 
 kan meer dan één ding 
 is bereid opleidingen te volgen, wil steeds nieuwe dingen leren 
 is ook geografisch mobiel 

 
PTT Primafoonwinkels 
Werknemers van PTT kunnen zich laten opnemen in een pool, die op 
verschillende plaatsen (in verschillende primafoonwinkels) kunnen ingezet 
worden. 
Binnen zo‟n pool krijgt men een assessmenttraining voor commerciële feeling. 
Tijdens het eerste jaar dat men in een pool werkt heeft men geen vaste stek. 
De werknemers uit een pool worden daar ingezet waar het nodig is (waar een 
speciale actie loopt bijvoorbeeld). 
Op de afdelingen waar het werk minder wordt, worden werknemers 
gestimuleerd om zich in een pool in te schrijven. 
Het poolsysteem is erg gericht op opleiding. Men verhoogt de mobiliteit naar 
andere functies. Of dit ook leidt tot geografische mobiliteit is vooral 
afhankelijk van andere factoren (gezin, werk van de partner, e.d.) 
 
Employability. 
Werknemers moeten inzien dat een functie na 5 jaar niet meer dezelfde zal 
zijn. HRM moet kunnen aangeven hoe functies zullen evolueren (vooruitziende 
blik). Hierover moet goed gecommuniceerd worden met de werknemers. 
 
Sigma Coatings 
Bij Sigma Coatings maakte vroeger iemand de verf, en schoof die dan door 
naar een andere werknemer die de verf in blikken deed, dan schoven de 
blikken door naar iemand die ze inpakte. 
Nu is men voor het volledige proces verantwoordelijk : samenstelling verf, 
controle kwaliteit, inpakken en verzending. 
Werknemers vinden dat ze meer verantwoordelijkheid hebben, maar het werk 
is er ook leuker op geworden. 
Dit opleidingstraject duurt momenteel al 5 jaar. Bij de aanvang werden 
werknemers gestimuleerd om opleidingen te volgen. Men koos toen vooral 
voor technische opleidingen. Er zijn ook taalopleidingen voor migranten. 
20% van de werknemers zagen deze veranderingen niet zo zitten. Toch zijn 
ze na een tijdje bijgedraaid omdat de beloning gekoppeld is aan meer 
inzetbaarheid. 
Belangrijk voor het management is dat je aan de mensen goed uitlegt wat er 
allemaal verandert. 
Waarom werkt een bedrijf met eigen mensen? Antwoord van de manager : uit 
burgerfatsoen en vanuit economische overwegingen. 
Resultaat van deze veranderingen : 

 een fabriek die draait 
 goede arbeidsomstandigheden 
 maximale flexibiliteit bij inzetbaarheid 
 bereidheid om te veranderen 
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Deel 5. Kwaliteit 
Vroeger werd de kwaliteit na de productie gecontroleerd door een aparte 
kwaliteitsdienst. 
Nu controleert men tijdens het productieproces, is het een opdracht voor 
iedereen. Men moet constant verbeteren. 
 
Meubelfabriek Leolux 
In dit bedrijf werkt men in groepen. Volgens de werkneemsters verbeteren de 
contacten tussen de collega‟s, heb je meer inzicht in het werk en kan je zelf of 
samen de kwaliteitsproblemen oplossen. 
 
De productie van meubels is tegenover vroeger een veel complexer proces 
geworden (meer varianten, meer wisselende modellen). Vroeger was de 
stoffeerderij een bottleneck, nu situeren de problemen zich vooral in het 
naaiatelier. Om problemen sneller aan te kunnen pakken werden de 
regelmogelijkheden verschoven naar de werkvloer. 
De groepsleidster verdeelt het werk rekening houdend met het tempo, de 
leveringstijd en de kwaliteit. 
Men werkt er met een doelenmatrix. Wellicht heeft men in het begin de 
doelstellingen te hoog gelegd. Ze zullen nu iets lager liggen. In de toekomst 
zal men andere items gaan beklemtonen. 
Oudere werknemers hebben wel problemen met deze manier van werken. Zij 
zouden liever alleen werken, liever geen bijkomende verantwoordelijkheden 
hebben. 
Er is verbetering zichtbaar in het materiaalverbruik, de 
ziekteverzuimbegeleiding verbetert, men regelt verlofdagen onder elkaar. 
(men houdt daarbij rekening met de kwalificaties van de mensen en de 
opdrachten) 
 
Er is duidelijk een trend om meer bevoegdheden in de lijn de leggen. Er is 
eigenlijk een soort weegschaal die nu duidelijk in de richting van delegeren 
wijst. 
Werknemers zijn bevoegd voor : 

 werkplanning maken ze zelf 
 controle van de kwaliteit 
 onderhoud van de gereedschappen 
 taakroulatie 

Hierdoor verhoogd de productiviteit evenals het plezier in het werk. Deze 
veranderingen zetten dus wel degelijk zoden aan de dijk en de kwaliteit van 
de arbeid, het welbevinden van de mensen gaat er op vooruit. 
 
Kruiswerk West Brabant 
Ook in de sociale sector verandert er heel wat. Ook hier doet de vrije markt, 
de concurrentie haar intrede. Moet men een flexibel aanbod presenteren, de 
kwaliteit van de zorgverlening verbeteren. Dit maakt dan men een aantal 
verantwoordelijkheden naar de werkvloer moet verschuiven. 
Om de flexibiliteit te verhogen heeft men het onderscheid tussen 
dag/avond/weekend-teams opgeheven. 
Heel dit veranderingsproces moet ondersteund worden door opleiding.  
Kwaliteit meten als je werkt met mensen is geen eenvoudige zaak. Wat is 
goede zorgverlening? Als de mensen tevreden zijn? Toch schippert een 
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thuiswerkster steeds tussen goed werk leveren en de verschillende 
opdrachten die ze moet vervullen. „Ik ben altijd gehaast‟. 
 
In een veranderingsproces kunnen drie valkuilen ervoor zorgen dat de hele 
verandering ten onder gaat. 
1.  Het hele proces moet gedragen worden door de dominante groep, de 

machthebbers in de organisatie. Indien dit niet gebeurt dan draait men het 
veranderingsproces de nek om, of men laat het verzanden. Dit is nog erger 
omdat men dan met een kater blijft zitten. 

2.  Men wil te snel gaan, waardoor niet iedereen in de organisatie mee is 
3.  Men formuleert schimmige doelstellingen. Men geeft niet precies aan wat 

men concreet wil realiseren en men blijft vaag over de timing van het 
project. 

 
Een veranderingsproces moet voor 100% gedragen worden door de 
werknemers. Zij moeten effectief betrokken partij zijn. Doorcommuniceren 
met medewerkers is niet voldoende, zij moeten het veranderingsproces 
immers waarmaken. 
 
Glasfabriek Maasglas 
Maandelijks kan er binnen het kwaliteitsoverleg gesproken worden over 
problemen binnen 3 thema‟s : 

 kwaliteit van het product en het proces (werk) 
 arbeidsomstandigheden (arbo) 
 milieu 

Werknemers werken in eerste instantie aan de verbetering van hun werkplek. 
Maar dit levert op lange termijn ook een verbetering van het werk op. Je hebt 
hierdoor de enthousiaste medewerking van de werknemers. Hierdoor leren ze 
ook problemen aan te pakken, participatief te werken. 
Belangrijk is dat de rol van de ploegleider grondig verandert is. Je moet de 
problemen niet zelf meer oplossen maar de werknemers er toe aanzetten zelf 
problemen aan te pakken. 
Dit verloopt niet in alle groepen even vlot, maar mensen zijn toch nooit 100% 
tevreden over hun werksituatie. Die ontevredenheid moet je gebruiken om 
een verbeteringsproces op gang te trekken. 
Belangrijk is ook dat het management de problemen die door de werknemers 
worden gesignaleerd oppakt. 
 
 

Deel 6. Coaching 
Er zijn vier stijlen van leiding geven : 

 de directieve stijl 
 de begeleidende stijl 
 de ondersteunende stijl 
 de delegerende stijl 

 
Het management past meestal twee stijlen toe, de directieve en de 
begeleidende. Eigelijk zou elke manager de vier verschillende stijlen moeten 
kunnen hanteren omdat elke situatie en elke werknemer verschillend is. 
 
Containeroverslag Rotterdam 
Vroeger was de lijnmanager sterk gericht op het runnen van de productie. 
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Bij deze containeroverslag heeft men de meest geavanceerde terminal. Men 
heeft een platte organisatie met weinig hiërarchie, de verantwoordelijkheden 
liggen laag in de organisatie, men werkt in teams en de mensen rouleren over 
verschillende werkposten. 
Toch vinden de werknemers en de coach dat de coach de baas blijft. Hij heeft 
de eindverantwoordelijkheid. 
 
Een lijnmanager moet vertrouwen geven aan de werknemers en hen zo 
stimuleren om zelf verantwoordelijkheid op te nemen. 
Werkoverleg is nodig om problemen op te lossen. Werkoverleg is dus niet 
niets doen, maar wel degelijk werken. 
 
Bakkerij ‘In de zoete suikerbol’ 
In deze bakkerij, met verschillende verkooppunten werken een 60-tal mensen. 
Er is geen aparte personeelsdienst. Maar de baas kan niet alles zelf blijven 
doen, het wordt gewoon te veel. Daarom besliste hij om de rollen om te 
draaien : laat de werknemers aangeven wat er kan verbeteren. 
Daarom werd een verkoopsmanagementteam opgericht dat de ideeën vanuit 
de winkels bespreekt met de baas. 
Volgens de werkneemsters weegt de waardering op tegen de extra belasting. 
Volgens de baas moet de durf bij de werknemers liggen, maar is het ook voor 
hem niet makkelijk om te delegeren. 
 
In kleine bedrijven die beginnen met enkele werknemers doet de 
eigenaar/manager eigenlijk alles zelf. Hij werkt mee, hij selecteert personeel, 
hij lost problemen op. Wanneer zo‟n bedrijf groeit wordt de tijd om dingen 
zelf te doen steeds krapper. Om dan van stijl te veranderen, te delegeren is 
niet eenvoudig. Een manier om makkelijker te veranderen is het aantrekken 
van mensen die taken kunnen overnemen. 
 
Ikea 
Binnen de werkbespreking van de afdeling die verantwoordelijk is voor de 
inrichting van de winkel wordt het werk gecoördineerd. 
Men werkt bij Ikea in teams, die een meewerkende voorman hebben. De 
cultuur van het bedrijf speelt een belangrijke rol in het goed functioneren van 
het werkoverleg en het opnemen van verantwoordelijkheid door de 
werknemers. Men houdt functioneringsgesprekken met de medewerkers die 
vooral tot doel hebben ideeën te genereren. Toch erkent de manager dat men 
opteert voor een bepaald soort werknemers. Belangrijk is dat ze kritiek 
kunnen verdragen. 
 
Mensen zijn steeds mondiger niet alleen in bedrijven, maar ook daarbuiten. 
Voor de veranderingen in bedrijven heeft het management de 
eindverantwoordelijkheid. Je stelt soms vast dat het management aarzelt om 
problemen aan te pakken. Managers moeten duidelijk en eerlijk zijn.   
 
 

2.2.2. Verwerkingsvragen 

 
Deel 1. Organisatiedoelen 
 Welke organisatorische veranderingen worden toegepast door Philips 

Stadskanaal, De Kuip en ATAG verwarmingen? 
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 Welke redenen worden voor deze veranderingen aangevoerd? 
 Wat vindt u van de werknemersreacties? 
 
Deel 2. Flexibiliteit 
 Welke vormen van flexibiliteit herken je in de video? 
 Waarom zijn de bedrijven vragen partij voor flexibiliteit? 
 Wat zijn de gevolgen voor de werknemers in de betrokken bedrijven? 
 
Deel 3. Prestatiesturing 
 Kan u elementen uit de video halen die wijzen op een andere invulling van 

de taak van de leidinggevende? 
 Welke gevolgen heeft dit evalueren voor de werknemers? 
 
Deel 4. Inzetbaarheid 
 Waarom willen de verzekeringsmaatschappij, de PTT en Sigma Coatings 

werknemers die breed inzetbaar zijn? 
 Hoe wordt die inzetbaarheid in de verschillende bedrijven vorm gegeven? 
 Wat vindt u van de reacties van de werknemers? 
 
Deel 5. Kwaliteit 
 Kan u aangeven hoe het kwaliteitsdenken in de verschillende bedrijven het 

werk van de werknemers heeft veranderd? 
 Waarom worden deze veranderingen ingevoerd? 
 Herhaalde malen wordt in de video gesteld dat de kwaliteit van de arbeid, 

het welzijn op het werk erop vooruit gaat? Wat vindt u daarvan? 
 
Deel 6. Coaching 
 Waarom verandert de rol van de baas? 
 In deze video ligt de nadruk op de veranderende rol van de 

leidinggevende, de baas. Maar welke consequenties heeft dit voor de 
werknemers? 

 


